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Yleistä
Alter Ego ry on Helsingin yliopiston roolipeliyhdistys, jonka tarkoituksena on edistää ja kehittää
roolipeliharrastusta. Toiminnan keskiössä on jäsenistön palveleminen. Alter Ego ry antaa
jäsenistölle mahdollisuuksia kehittää ja harjoittaa omaa harrastustaan ja tarjoaa heille yhteisön,
jonka osana he haluaisivat olla.

Tämä dokumentti kuvaa yhdistyksen tahtoa Alter Egon toimikaudelle 2023. Se on
toimintasuunnitelma, jonka pohjalta Alter Egon hallitus ja aktiivit ohjaavat, suunnittelevat ja
järjestävät yhdistyksen asioita. Tässä asiakirjassa nostetaan esille kaikkein merkittävimmät
asiakohdat, joita yhdistys toivoo ensi vuonna painotettavan.

Perustoiminta
Alter Egon vuosittain jatkuvaa toimintaa kuvataan erillisessä dokumentissa “Alter Ego ry
perustoiminta”. Yhdistyksen toimintaa jatketaan olennaisilta osin aikaisempien vuosien tapaan
kuten kyseisessä asiakirjassa on kuvattu.

Yhdenvertaisuus-, turvallisuus- ja ympäristöasiat
Alter Ego ry ei hyväksy syrjintää ja välittää vahvasti tapahtumiensa ja toimintansa
turvallisuudesta. Yhdistys hyödyntää olemassaolevia anonyymejä palautejärjestelmiä ja
harjoittaa häirintäyhdyshenkilötoimintaa. Jokaisessa tapahtumassa tulee olla turvallisuudesta
vastaava henkilö paikalla.

Yhdistyksen yhdenvertaisuudesta ja turvallisuudesta säädetään tarkemmin ja perusteellisemmin
yhdenvertaisuussuunnitelmassa, jonka hallituksen tulee päivittää vuoden alussa.
Suunnitelmassa tulee edelleen ottaa huomioon yleispätevien yhdenvertaisuus- ja
turvallisuusasioiden lisäksi myös alan erikoisominaisuudet, kuten aloittelijat ja erityistarpeet, ja
tuottaa konkreettisia työkaluja näiden torjumiseen.

Järjestön ympäristövaikutuksia tarkastellaan kriittisesti tulevana vuonna. Yhdistyksen
ympäristösuunnitelma päivitetään, ja sen täyttymistä valvotaan ja edistetään.
Ympäristösuunnitelmassa tulee edelleen ottaa huomioon yhdistyksen toiminnan laajuus ja
toimintamuodot ja tuottaa konkreettisia työkaluja ympäristöystävällisen toiminnan edistämiseksi.
Niin ympäristö- kuin yhdenvertaisuusasioitakin pyritään edistämään myös koko klusterin tasolla
Kissahovin kautta.



Aloittelijat ja kansainvälisyys
Kuten perustoiminta-asiakirjassa mainitaan, uudet jäsenet ovat tärkeitä Alter Egon
elinvoimaisuuden kannalta. Syksyn fuksitoiminnan lisäksi harrastuksesta kiinnostuneiden on
mahdollista tulla milloin vain järjestön avoimiin ja turvallisiin kerhoiltoihin tutustumaan
haluamassaan laajuudessa yhdistyksen toimintaan, ilman velvoitetta liittyä järjestöön.
Kerhoilloissa otetaan taito- ja kokemustasosta riippumatta toimintaan mukaan, ja pelien säännöt
opetetaan niille, jotka eivät välttämättä niitä entuudestaan tiedä.

Sama koskee kansainvälisiä harrastajia. Yhdistyksen tiedotus on suomeksi ja englanniksi, ja
Alter Egolla toiminta järjestetään aina tarvittaessa englanniksi. Yhdistyksen kohdeharrastuksiin
liittyvä materiaali ja termistö on laajalti englanninkielistä ja siksi harrastajilla on yleensä hyvä
kielitaito. Järjestön pelitkin ovat pääosin englanniksi, ja yleisesti jäsenten ja aktiivien englannin
kielen taito on hyvä.

Viestintä ja tiedotus
Yhdistyksen on tärkeä kehittää viestintää ja tiedotustoimintaa, rakentaen vuoden 2022
viestintäkanavien kehityksen, eli uusien verkkosivujen julkaisun ja Discord-palvelimen
päivityksen päälle. Hallituksen tulee säätää viestintäsuunnitelma oman ja tulevien hallitusten
toiminnan tueksi.

Hallituksen toivotaan panostavan viestintäkäytäntöjen parantamiseen ja ulkoviestinnän
kehittämiseen. Näin vanhojen jäsenten kuva Alter Egon toiminnasta parantuu ja Alter Egon
näkyvyys uusien mahdollisten jäsenten keskuudessa kohenee.


